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ประวัติสวนตัว 

1. ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ....................................................................... เพศ ชาย หญิง  เชื้อชาติ.......................  สัญชาติ .................. 

   Name-Surname (English) ....................................................................   วันเดือนป เกิด ...................................  อายุ ............ป 
   สถานท่ีเกิด ................................................... สวนสูง .............. น้ําหนัก ........... กรุปเลือด ............. ตําหนิ ................................... 
   จํานวนพี่นองรวม ................ คน เปนบุตรคนท่ี ........... พี่ชาย ......... คน  พี่สาว ......... คน  นองชาย ........คน นองสาว ......... คน 
2. ท่ีอยูปจจุบนั ..................................................................................................................................................................................... 
   ท่ีอยูตามทะเบียนบาน ....................................................................................................................................................................... 
   เบอรโทรศัพทบาน.............................................................  เบอรโทรศัพทมือถือ .....................................................  
   สถานะความเปนอยู:  บานสวนตัว   บานเชา    อาศัยบิดามารดา    อาศัยกับผูอื่น 
   เลขท่ีบัตรประชาชน .............................................  ออกให ณ เขต ................................................... จังหวัด.................................. 
   วันท่ีหมดอายุ............................... เลขท่ีประกันสังคม ............................................  เลขท่ีบัตรผูเสียภาษี ......................................... 
   สถานะครอบครวั:    โสด   แตงงาน   หยาราง   หมาย   แยกกันอยู  
   กรณีแตงงาน:   จดทะเบยีนสมรส   ไมไดจดทะเบียนสมรส 
   (กรณีแตงงาน) ชื่อสกุลคูสมรส ............................................................. อาชีพ.............................. เบอรติดตอ ................................ 
   สถานท่ีทํางานของคูสมรส .................................................................... ตําแหนง ................................. รายได/เดือน...................... 
   จํานวนบุตร ................... คน   บุตรท่ีกําลังศึกษา .............. คน    บุตรท่ีไมไดศึกษา ............. คน 
3. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน /สถานศึกษา สาขา/แผนก ปท่ีสําเร็จ วุฒิการศึกษา 
ประถมศึกษา     

มัธยมศึกษา     

อาชีวศึกษา     

มหาวิทยาลัย     

4. บุคคลภายในครอบครัว 

ชื่อสกุล อาย ุ ความสัมพันธ อาชีพ/สถานท่ีทํางาน เบอรติดตอ 
     
     
     
     
5. ความสามารถในการพิมพดดี ภาษาไทยนาทีละ ...................คํา  ภาษาอังกฤษนาทีละ .......................คํา 
6. ความสามารถดานภาษา (โปรดระบุ)   (ดีมาก/ ดี /พอใช /ไมได) 

ภาษา ฟง พูด อาน เขียน ความเขาใจ 
ไทย      

อังกฤษ      

 
 
 

ตําแหนงงานท่ีตองการสมคัร: วันท่ีสมัคร:  

หลักฐานประกอบการสมัคร:  
 รูปถายหนาตรงขนาด 1”หรือ 2” จํานวน 2 ใบ   สําเนาบัตรประกันสังคม       สําเนาบัตรประชาชน 
 สําเนาใบรับรองการศึกษา                      สําเนาบัตรผูเสียภาษี          สําเนาใบขับข่ี 
 สําทะเบียนบาน                               สําเนาทะเบียนสมรส          สําเนาสูติบัตรของบุตร 
 อื่นๆ 
 

 

เอกสารสมัครงาน 
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7. ประวัติการทํางาน (เรียงจากท่ีลาสุด) 

รายละเอียดของงานที่ทําลาสดุ 
ชื่อบรษิัท ........................................................ ท่ีอยู ..................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท ........................................ ชื่อผูบังคับบัญชา ....................................................ตําแหนง........................................... 
ลักษณะงานท่ีทํา ............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
ปจจุบนัยังทํางานท่ีเดิมอยูหรือไม     ทํา     ไมทํา     
ทานมีโรคประจาํตัวหรือไม           ไมมี    มี (โปรดระบ)ุ............................................................................ 
ทานมาสมัครงานดวยการทราบขาวจากท่ีใด    ปายประกาศ    เว็บไซด(ระบ)ุ .....................................................................  
 หนังสือพิมพ(ระบุ) .............................................  คําแนะนําของ .......................................................................................
ทานพรอมจะเริ่มงานเม่ือใด ................................ บุคคลในบรษิทัฯ ท่ีทานรูจัก ..................................... ความสัมพันธ .................... 
บุคคลคํ้าประกัน  (จําเปนตองมี)  ขาราชการ C4 ข้ึนไป   เจาของกิจการ   อื่น(ระบ)ุ....................................................... 
ชื่อบุคคลคํ้าประกัน ................................................................... ชื่อสถานท่ีทํางาน ........................................................................ 
ท่ีอยูปจจุบนั ...................................................................................................................................................................................
เบอรสถานท่ีทํางาน  ........................................... รายได .......................................... เบอรโทรศัพท ...........................................  

 
 

         
        ขาพเจาทราบดวีาการรบัขาพเจาเขาทํางานนั้นเปนการวาจางชัว่คราว เพื่อทดลองการทํางานซึงมีกําหนดระยะเวลาประมาณ 3 
เดือน หากขาพเจาปฎิบัติงานไดดีตามท่ีไดรบัมอบหมาย บริษัทฯจึงจะพิจารณาบรรจุขาพเจาเขาเปนพนักงานประจาํตอไป 
 ขาพเจารับรองวา ขอความท้ังหมดขางตนเปนความจริงและมิไดปดบังขอมูลใดๆท่ีอาจทําใหขาพเจาเหมาะสมกับตําแหนงท่ี
ขาพเจาไดรับ ขาพเจาจะปฎบิัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบรษิัทฯ ท่ีมีอยูโดยครบถวน 
 
        ลงชื่อ..................................................................ผูสมัคร 
 

สําหรับบริษัทฯ (ความคิดเห็นของผูสัมภาษณ) 
1) บุคคลิกภาพ  
2) ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับงาน 
3) ไหวพรบิในการตอบปญหา 
4) อื่นๆ 

อัตราเงินเดอืนท่ีตกลง : 
อนุมัติเริ่มงาน:  วันท่ี ลงชื่อผูสัมภาษณ: 

 
 

 

 

 

เริ่ม-ถึง (เดือน-ป) ชื่อสถานท่ีทํางาน ตําแหนง เงินเดือน สาเหตุท่ีลาออก 
     
     
     
     
     

อัตราเงินเดือนท่ีทานตองการ .................................... 
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